
 

  Translated By WSLHD Translation Service, 25 August 2021                                                                            
 Tamil 

 

 

NSW HEALTH 
 

COVID-19 Key Points – Wednesday 25 August 2021 
 

 

 

 

 நேற்று இரவு 8 மணிக்கு முன்னரான 24 மணிநேரத்தில்,  919 ந ாவிட்-19 உள்ளூர் நோய்த்ததாற்றாளர் ள் 

ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் பதிவா ியுள்ளனர்.  வலைக் ிடமா , இரண்டு நபர் உயிாிழந்துள்ளனர். 

 நேற்று தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ள முன்வந்த 125,000க்கும் அதி மான மக் ளுக்கு ேன்றி. ோங் ள் 

இப்நபாது 6.1 மில்லியன் தடுப்பூசி லள எட்டியுள்நளாம் மற்றும் ேியூ சவுத் நவல்ஸ்-இல் உள்ள மக் ள் 

ததால யில் 1/3 பகுதியினருக்கு முழுலமயா த் தடுப்பூசி லள வழங் ியுள்நளாம். ேீங் ள் இன்னும் 

உங் ளுலடய தடுப்பூசிலயப் நபாட்டுக்த ாள்ளவில்லை என்றால், தயவுதசய்து nsw.gov.au-இல் 

அவசரமா ப் பதிவுதசய்து த ாள்ளுங் ள்.  

 பரந்த நமற்கு சிட்னி (Greater Western Sydney) மற்றும் ததன்நமற்கு சிட்னி (Southwest Sydney) ஆ ிய  

பகுதி ள், இன்னும் அதிகூடிய நோய்த்ததாற்றாளர் லளக் த ாண்டுள்ளன.  ில்ட்ஃநபார்ட் (Guildford), 

ஓபர்ன் (Auburn), தமாிநைண்ட்ஸ் (Merrylands),  ிநரஸ்நடன்ஸ் (Greystanes),  ிரான்வில் (Granville), 

பஞ்ச்தபௌல் (Punchbowl), யகூனா (Yagoona), பிளாக்டவுன் (Blacktown) மற்றும் இவற்லறச் சுற்றியுள்ள 

புறே ர்ப் பகுதி ள், மி வும்  வலைக் ிடமான பகுதி ளா  உள்ளன. உங் ள் பகுதியில் உள்ள தபாதுமுடக்  

விதிமுலற லள (lockdown rules) ேீங் ள் அறிந்துலவத்திருப்பலத உறுதிப்படுத்திக் த ாள்ளுங் ள்.  

 தவளிநய தசல்ைநவண்டிய  ட்டாய நதலவ இல்ைாவிட்டால், வீட்டிநைநய தங் ியிருங் ள். அத்துடன், 

உங் ள் வீட்லட விட்டு தவளிநய தசல்லும் ஒவ்தவாரு தடலவயும், நோய்த்ததாற்றுக்கு ேீங் ள் ஏற்த னநவ 

மு ம்த ாடுத்திருப்பீர் ள் அல்ைது இனிநமல் மு ம்த ாடுப்பீர் ள் என்பலதக்  ருத்தில்த ாள்ளுங் ள்.  

 ேீங் ள் 16-39 வயதிற்குட்பட்டவரா வும்,  வலைக் ிடமான புறே ர்ப்பகுதியில் வசிப்பவரா வும் இருந்தால், 

ேீங் ள் ஒரு முன்னுாிலமத் தடுப்பூசிலயப் தபற்றுக்த ாள்ளைாம். தயவுதசய்து இந்த வாய்ப்லப 

வீணாக் ாதீர் ள். உங் ளது தடுப்பூசிலயப் தபற்றுக்த ாள்வதற்கு முன்பதிவு தசய்ய, தயவுதசய்து Priority 

COVID-19 vaccination booking for 16 to 39 year-olds | NSW Government -க்குச் தசல்லுங் ள். 

 உங் ளது தடுப்பூசியின் முழு தசயற்திறலனயும் அலடய, 2-3 வாரங் ள் ஆகும் என்பலதத் தயவுதசய்து 

ேிலனவில் த ாள்ளவும். ந ாவிட்-இல் இருந்து பாது ாப்பா  இருப்பதற் ான ேடத்லத லளத் ததாடர்ந்தும் 

 லடப்பிடிக் வும், அத்துடன்  ண்டிப்பா  விதிமுலற ளிற்கு ஏற்ப ேடந்துத ாள்ளவும். எவ்வளவு விலரவா  

இயலுநமா அவ்வளவு விலரவா , இரண்டு தடுப்பூசி மருந்தளவு லளயும் (நடாஸ் லளயும்) 

தபற்றுக்த ாள்ளுமாறு ஒவ்தவாருவரும் வலியுறுத்தப்படு ிறீர் ள். 

 தடல்டா நோய்க் ிருமித் திாிபு, ேம்பமுடியாத அளவிற்கு ததாற்றுவிலளவிக் க்கூடியதாகும். ந ாவிட் -19 

உங் லள மி வும் நோய்வாய்ப்படுத்தக்கூடும், அத்துடன் இலளஞர் ள் கூட மருத்துவமலனயில் 

நசர்க் ப்படு ிறார் ள். 

 மாேிைம் முழுவதும் தடுப்பூசி வி ிதம் அதி ாித்து வருவலதக்  ாண்பது சிறப்பா  உள்ளது. ஒரு திறம்பட்ட 

பதில்ேடவடிக்ல  ேியூ சவுத் நவல்ஸ் சமூ த்திடமிருந்து  ிலடக் ப்தபற்றுள்ளது. எம்லமயும், எமது 

அன்புக்குாியவர் லளயும், எங் ள் சமூ ங் லளயும் பாது ாக் , ோம் ஒன்றிலணந்து தசயற்பட நவண்டும். 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/priority-covid-19-vaccination-booking-for-16

